
 

 
 
 

Załącznik nr 2  
do Regulaminu rekrutacji 

 
 

Karta oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego  

w ramach projektu „Pracuj u siebie! - edycja 2021” 
 

 
Instytucja przyjmująca 
wniosek 

GMINA MIASTO SIERADZ 

Numer Formularza 
rekrutacyjnego  

 

Data wpływu Formularza 
rekrutacyjnego 

 

Imię i nazwisko 
kandydata/ki 

 

Imię i nazwisko 
oceniającego/ej 

 

 
Deklaracja poufności i bezstronności osoby oceniającej  
formularz kwalifikacyjny pod względem formalnym: 
 
 
 
 



 

Niniejszym oświadczam, że:  

1. Nie pozostaję z osobą, której Formularz rekrutacyjny oceniam 
w stosunku faktycznym lub prawnym mogącym budzić 
wątpliwości, co do mojej bezstronności, w szczególności 
oświadczam, że z osobą, której Formularz rekrutacyjny oceniam 
nie łączy mnie związek z tytułu małżeństwa, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego 
stopnia oraz przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2. W razie powzięcia przeze mnie informacji o istnieniu 
okoliczności opisanej wyżej zobowiązuję się do wyłączenia się z 
oceny formularza.  

3. Zobowiązuję się, że będę wypełniać powierzone mi obowiązki 
w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą i 
kwalifikacjami.  

4. Zobowiązuję się do nieujawniania informacji dotyczących 
weryfikowanego przeze mnie Formularza rekrutacyjnego oraz 
że dołożę należytej staranności dla zapewnienia, aby informacje 
te nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym. 

 

 

 

 
…………………………………………… 

Data i podpis osoby oceniającej  

  



 

 

I. Wymogi formalne – Formularz 
rekrutacyjny 

TAK NIE 

Złożenie Formularza rekrutacyjnego 
wskazanym terminie i miejscu 

  

Złożenie Formularza rekrutacyjnego na 
właściwym wzorze 

  

Kompletność  dokumentów (czy złożono 
wszystkie wymagane dokumenty, czy 
dokumenty są wypełnione we wszystkich 
wymaganych polach oraz podpisane przez 
kandydata/kę w wymaganych miejscach) 

  

II. Kryteria formalne – kwalifikowalność 
kandydata/ki 

TAK NIE 

Kandydat/ka jest osobą pozostająca bez 
pracy (bezrobotną lub bierną zawodowo) 

  

Kandydat/ka jest w wieku 30 lat i więcej   
Kandydat/ka zamieszkuje na terenie powiatu 
sieradzkiego (w rozumieniu art. 25 Kodeksu 
Cywilnego) 

  

Kandydat/ka spełnia co najmniej jeden z 
poniższych warunków: 

  

w wieku 50 lat i więcej   

jest osobą długotrwale bezrobotną   

jest kobietą   

jest osobą z niepełnosprawnościami   

jest osobą o niskich kwalifikacjach   

Kandydat/ka nie podlega wyłączeniu z 
przyczyn wskazanych w rozdziale II, pkt. 3 
Regulaminu rekrutacji  

  

III. Weryfikacja TAK NIE 



 

Formularz rekrutacyjny został przekazany do 
II etapu oceny 

  

Kandydat/ka został/a wezwany/a do 
uzupełnienia dokumentów 

  

Kandydat/ka w dniu …………………………………… 
uzupełnił/a dokumenty -  Formularz 
rekrutacyjny został przekazany do II etapu 
rekrutacji 

  

Uwagi: 

 
 
 
 

……………………………………………….……… 
data i czytelny podpis oceniającego/ej 


